Основни характеристики
 Лесна за инсталация и ползване
 Позволява да се въведат до три
телефонни номера
 Изпраща SMS съобщения при проблеми
и тяхното възстановяване
 Позволява позвъняване от трите
въведени телефонни номера
 Следи асансьорните сигнали: “Зона
врата”,“Блокировка”
 Следи състоянието на акумулаторното
захранване
 Изпраща периодично съобщение (на 72 часа)
 Използва външна антена
Предназначение и функционалност
 Изпраща SMS или e-mail съобщения при възникване на аварийни събития като:
- Активирана блокировка извън зона врата;
- Акумулаторната батерия разредена (Приложение A: Списък на SMS
съобщенията).
 Изпраща съобщение при отстраняване на настъпило аварийно събитие
(Приложение А: Списък на SMS съобщенията).
 Осъществява гласова връзка между блокиран пътник и сервизната организация,
след натискане на бутона за повикване в случай на настъпило аварийно събитие.
 Гласовата връзката не може бъде прекратена от пътника, тя се прекратява
единствено от сервизния техник. Връзката може да бъде активирана многократно
от пътника, докато съществуват аварийните условия.
 При липса на аварийни условия гласова връзка не може да бъде осъществена.
Дава възможност за изпращане на тестово SMS съобщение за верификация на
работоспособността на устройството и индикация за “Край на аларма”, както
изисква EN 81-28.
 Устройството изпраща периодични SMS съобщения до сервизната организация
(на всеки 72 часа) с данни за текущото състояние на асансьора.
 Устройството поддържа два режима на работа: работен и неработен. При
неработен режим, устройството не изпраща аварийни SMS съобщения и не
позволява гласова връзка, единствено изпраща периодичното 72 часово SMS
съобщение и позволява изпращането на тестово съобщение от сервизния техник.
 В този режим устройството може да бъде въведено, когато се извършва ремонтна
дейност.
 В работен режим (основния режим) се изпращат аварийни и периодични
съобщения и се позволява гласова връзки при наличност на аварийни условия.
 Устройството осигурява комуникация с три сервизни телефонни номера, които
могат да се записват и променят от сервизния техник. Устройството позволява
единствено от тези три номера позвъняване и осъществяване на гласова връзка.
 Позвънявания от други телефонни номера се отхвърлят.
 Устройството се захранва от аварийното захранване на асансьора, отговарящо
на стандарти EN 81-1 и EN 81-2 т.14.2.3.2 (наличие на резервираща
акумулаторна батерия) .
 Комуникаторът и антената се монтират върху кабината, а микрофонът,
говорителят и бутонът за връзка – на контролното табло в кабината.
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